STYRELSEMÖTE 2020 06 16, Web baserat, via Zoom.

Kallade: Ann-Britt Carlsson, Kerstin Namuth, Klaes-Göran Carlsson, Shervin Zandi, Pierre Atterling,
Karin Söderlund, Lars-Gunnar Peterson
Närvarande: Understrukna namn.
1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll: Inga kommentarer på detta. Lades till handlingarna
4. Ekonomi:

Ca 298 000 totalt, Resultat ca 90 939

Kort för inköp, inskaffat och konto för detta tillkommit
a. Fonden ( Georg Gustafsson minnesfond ) Klart för hemsidan och utskick till föreningarna.
Fondkonto skapat till detta.
b. Bidrag från distriktet. Klart för hemsidan och utskick till föreningarna. Bidragskonto skapat
till detta.
Vi lägger upp en sida som heter: Fond och Bidrag från distriktet. Klaes-Göran skapar dessa
sidor på hemsidan, med info om ansökningar och villkor etc, samt mailar ut till de lokala
styrelserna.
5. Kurser Vuxenskolan.
a. Honungsbedömningskurs: 2 kurser genomförda. Ny kurs 19/8, mellan kl 18 – 20:30. Klaes
Göran lägger upp på hemsidan. Kerstin mailar inbjudan och anmälningsformulär till KlaesGöran, för att lägga in på hemsidan. Ann-Britt och Kerstin kursledare.
b. Föreningskunskap: Uppskjuten till i höst.
c. Pollenkurs: Uppskjuten pga. Coronaviruset.
d. Utbildning i medlemsregistret: Datum satt till 8/9. Kursledare Anette Irebro. Kerstin tar
fram inbjudan. Karin mailar ut denna. Klaes-Göran lägger upp på hemsidan.
e. Distriktets ordförandeträffar. 25/8 (Pierre deltar), 27/8 (Lars-Gunnar deltar ). Inbjudan
gicks igenom. Ann-Britt samtalsledare. Mötena hålls via Zoom. Ev. frågor besvaras av AnnBritt.
f.Biodlardagen 25/10. Anmälningsformulär enligt tidigare kurser. Klaes-Göran lägger upp
kursen på hemsidan, så medlemmarna kan reservera dagen. Sista anmälningsdag 18/9. Vi
måste informera, om mötet ställs in, att vi kör via Zoom. Ev. måste vi köpa till en modul så
zoom klarar ca 100 personer. Beslutade köpa in detta om det behövs.
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Deltagarkostnad 225:-/person. Ingen kostnad om vi använder zoom.
g. Kurs godkänd biodlare. Kurs under november samt en under våren. Önskan är att
bitillsyningsmännen går kursen. Pierre hör med Preben och kommer överens om datum.
6. Zoom videomötesverktyg: Lars-Gunnar köper in abonnemang för ett år.
7. Hemsidan: Det som finns på hemsidan ska vara det som är distriktets kärnämnen och det
vi är ansvariga för. Resten länkas främst till Biodlarnas hemsida. Första sidan: Välkommen
till Göteborg och Bohusläns biodlardistrikt. Därefter länkar vi till våra kurser med datum och
tider, fonder, nyheter etcetera. Klaes-Göran och Anna (dottern) och Ann-Britt fortsätter
utvecklingen av sidan.
Synpunkt är att det är viktigt att det går lägga in bilder.
8. Övriga frågor: - Lars-Gunnar har kontaktat skattemyndigheten angående frågan om vi är
skatteskyldiga. Distriktet har en godkänd befrielse att lämna deklaration, fram till 20221231.
- Föreningarna i distriktet ska ha organisationsnummer och något slags föreningskonto, om
de ska betala ut pengar.
-Finns 5 st rullar locketiketter, att köpa för 500:- styck.
-Boken ”Viktors första bikupa” går att köpa för 100:- styck. Finns 8 st.
- Shervin har gjort en lista på förslag på länkar om biodling. Vi läser igenom till nästa möte.
- Bidrags förfrågan från Nordens Ark, gällande sändare som fästs på bina. Ann-Britt hör
vidare med Ann-Charlott Berntsson, för mer information.
12. Nästa styrelsemöte: 11/8 kl. 18:00 ( OBS tiden ) via Zoom.
13. Ordförklarade mötet avslutat

Justeras

……………………………………………

…………………………………………………..

Pierre Atterling, sekreterare

Ann-Britt Carlsson, ordförande
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